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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo tikslai

Šiame Komisijos pasiūlyme persvarstomos specialios mitybinės paskirties maisto produktams 
taikomos taisyklės, kaip nustatyta Pagrindų direktyvoje 2009/39/EB ir jos įgyvendinimo 
aktuose. Kadangi ši direktyva taikoma daugiau kaip trisdešimt metų, jos esminės nuostatos 
daugiau neatitinka vartotojų poreikių ir neatspindi naujausių rinkos pokyčių. Be to, iš 
diskusijų su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais paaiškėjo, kad šią pagrindų 
direktyvą sudėtinga įgyvendinti, visų pirma todėl, kad buvo patvirtinti naujesni ES teisės 
aktai, pvz., Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą 
ir sveikatingumą (Reglamentas dėl teiginių apie maisto produktus) ir Reglamentas (ES) 
Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams.

Komisija siūlo persvarstyti šią pagrindų direktyvą ir panaikinti bendrąsias dietinių maisto 
produktų taisykles, tačiau palikti galioti kai kurias šiuo pagrindu patvirtintas konkretiems 
maisto produktams taikomas taisykles.

Bendrosios pastabos

Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir palaiko bendrą požiūrį, kad 
pagal naują pagrindų direktyvą, kuria užtikrinama pažeidžiamų vartotojų grupės aukšto lygio 
apsauga, reikia palikti galioti vertikaliąsias pradinių mišinių kūdikiams, maisto produktų 
kūdikiams ir medicininės paskirties maisto produktų reglamentavimo direktyvas ir atsisakyti 
dietinių maisto produktų sąvokos, kuri gali klaidinti vartotojus ir lėmė rinkos susiskaidymą.

Nuomonės referentė tikisi, kad dėl siūlomo dabartinės teisinės sistemos supaprastinimo 
sumažės įmonėms, visų pirma MVĮ, tenkanti administracinė našta ir toliau bus skatinamas 
laisvas šių produktų judėjimas. Nuomonės referentė tikisi, kad ši pertvarka padės paskatinti 
inovacijas šiame maisto produktų sektoriuje, kuris yra vienas iš konkurencingiausių Europos 
pramonės sektorių.

Glitimas

Komisija siūlo apsvarstyti galimybę maisto produktus, skirtus celiakija sergantiems 
asmenims, laikyti įprastais maisto produktais ir panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 41/2009. 
Vietoj to Komisijos pasiūlyme siūloma šios konkrečios rūšies maisto produktams taikyti 
Teiginių apie maistingumą ir sveikatingumą reglamentą. Nuomonės referentė suvokia šio 
klausimo svarbą ir mano, kad būtų geriau reglamentuoti šią maisto produktų kategoriją 
naujuoju Reglamentu dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kartu išlaikant esamas 
produktų sudėties ir ženklinimo sąlygas, taigi taikant tuos pačius sveikatos apsaugos 
standartus, kokie taikomi šiandien.

Mažiems vaikams skirtas pienas
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Vadinamieji pagerinto pieno produktai skirti mažiems vaikams (vaikų nuo vienų iki trejų 
metų grupei); daugumoje valstybių narių šių produktų rinka sparčiai auga. Nenustatyta jokių 
specialių esminių šių produktų, apie kuriuos šiuo metu kartais, tačiau ne visada pagal 
Pagrindų direktyvos 2009/39/EB nuostatas pranešama nacionalinės valdžios institucijoms 
kaip apie specialios mitybinės paskirties maisto produktus, taisyklių. Nuomonės referentė 
pritaria Komisijos pasiūlymui reglamentuoti šiuos pieno produktus tik Teiginių apie 
maistingumą ir sveikatingumą reglamentu, tačiau ragina Komisiją išnagrinėti specialių 
nuostatų, susijusių su šių pieno produktų sudėtimi ir ženklinimu, poreikį.

Maisto produktai sportininkams

Šiuo metu nėra jokių specialių sportininkams skirtų maisto produktų sudėties ar ženklinimo 
taisyklių. Šiandien šie maisto produktai laikomi dietiniais maisto produktais. Komisija 
pripažįsta, kad konkreti šios srities reglamentavimo direktyva gali trukdyti diegti inovacijas 
šiame sektoriuje, ir siūlo įtraukti šios kategorijos maisto produktus į Teiginių apie 
maistingumą ir sveikatingumą reglamentą. Nuomonės referentė visapusiškai palaiko 
Komisijos požiūrį, nes tai iš tikrųjų padės suteikti daugiau teisinio aiškumo ir padidinti 
vartotojų sąmoningumą bei apsaugą.

Liekninamieji ir labai mažai kalorijų turintys dietiniai maisto produktai

Nuomonės referentė pritaria Komisijos nuomonei, kad reikėtų panaikinti Direktyvą 96/8/EB 
dėl liekninamųjų produktų ir kad tas pačias esmines taisykles reikėtų ir toliau taikyti pagal 
Teiginių apie maistingumą ir sveikatingumą reglamento nuostatas.

Kiek tai sietina su pavojumi sveikatai, kurį gali kelti vadinamieji labai mažai kalorijų turintys 
dietiniai maisto produktai, atitinkantys visą pakaitinę 800 kcal dietą, nuomonės referentei 
neramu, kad šiuo metu ES lygmeniu nenustatyta jokių specialių šių produktų sudėties, 
ženklinimo ir vartojimo taisyklių. Labai mažai kalorijų turintys dietiniai maisto produktai 
turėtų būti vartojami tik prižiūrint medikams ir reglamentuojami Komisijos direktyva 
1999/21/EB dėl specialios medicininės paskirties dietinių maisto produktų. Valstybės narės, 
nenorinčios leisti vartoti šių produktų savo teritorijoje, turėtų turėti galimybę taikyti 
reikalavimų nesilaikymo nuostatą.

Deleguotieji aktai

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai tvirtinti deleguotuosius aktus ir jais nustatyti 
konkrečių kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir medicininės paskirties maisto produktų 
sudėties ir informavimo apie juos reikalavimų taisykles. Tačiau nuomonės referentė nepritaria 
nuomonei, kad Komisija turėtų būti įgaliota iš dalies pakeisti pradinių mišinių kūdikiams, 
maisto produktų kūdikiams, specialios medicininės paskirties maisto produktų ir kt. 
apibrėžtis, nes jos susijusios su esminėmis pagrindinio įstatymo galią turinčio teisės akto 
nuostatomis, todėl turėtų ir toliau būti priskiriamos teisės aktų leidėjo kompetencijos sričiai.

Inovacijos

Atsižvelgiant į atitinkamą techninę ir mokslinę pažangą, reikėtų įgalioti Komisiją skubiai 
atnaujinti pagal šį reglamentą patvirtintus deleguotuosius aktus. Tai turėtų padėti skatinti 
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PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Laisvas saugių ir sveikų maisto 
produktų judėjimas – esminis vidaus rinkos 
elementas, svarbus gyventojų sveikatai bei 
gerovei ir jų socialiniams bei 
ekonominiams interesams.

(2) Laisvas saugių ir sveikų maisto 
produktų judėjimas – esminis vidaus rinkos 
elementas, svarbus gyventojų sveikatai bei 
gerovei ir jų socialiniams bei 
ekonominiams interesams. Geriau 
suderinus taisykles bus skatinamas laisvas 
prekių judėjimas, taigi kartu padedama 
atskleisti tikrąsias bendrosios rinkos 
ateities galimybes.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad 
galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, nebuvo galimybių 
sėkmingai susitarti, kad būtų parengtos 
specialios nuostatos, nes labai skyrėsi 
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 

(7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad 
galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, nebuvo galimybių 
sėkmingai susitarti, kad būtų parengtos 
specialios nuostatos, nes labai skyrėsi 
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 
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nuomonės dėl specialių teisės aktų taikymo 
srities, dėl maisto produktų pakategorių, 
kurios turėtų būti įtrauktos, dėl sudėties 
reikalavimų nustatymo kriterijų ir galimo 
poveikio produktų kūrimo inovacijoms. 
Dėl specialių nuostatų, susijusių su nuo 
angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtais maisto produktais, 
Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad 
nėra pakankamo mokslinio pagrindo 
specialiems sudėties reikalavimams 
nustatyti.

nuomonės dėl specialių teisės aktų taikymo 
srities, dėl maisto produktų pakategorių, 
kurios turėtų būti įtrauktos, dėl sudėties 
reikalavimų nustatymo kriterijų ir galimo 
poveikio produktų kūrimo inovacijoms. 
Siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą 
ir padidinti vartotojų apsaugos lygį, kartu 
skatinant inovacijas, nuo šiol 
sportininkams skirti maisto produktai 
turėtų būti reglamentuojami tik 2006 m. 
gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1924/2006 
dėl teiginių apie maisto produktų 
maistingumą ir sveikatingumą1 ir atitikti 
jame nustatytus reikalavimus. Dėl 
specialių nuostatų, susijusių su nuo 
angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtais maisto produktais, 
Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad 
nėra pakankamo mokslinio pagrindo 
specialiems sudėties reikalavimams 
nustatyti.
________
1 OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu sportininkams skirti maisto produktai laikomi specialios mitybinės paskirties 
maisto produktais. Vis dėlto ES lygmeniu nenustatyti jokie šių produktų sudėties ar 
ženklinimo reikalavimai, o dėl paskelbimo sistemos atsiranda didelė administracinė našta ir 
ES sudaromos nevienodos rinkos sąlygos. Siekiant paskatinti inovacijas ir padėti užtikrinti 
gerai veikiančią vidaus rinką, sportininkams skirti maisto produktai turėtų būti 
reglamentuojami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006. Kai Europos maisto saugos tarnyba 
leis naudoti teiginį apie maistingumą ar sveikatingumą, juo galės naudotis kitos įmonės (visų 
pirma MVĮ).
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Todėl supaprastinant 
reglamentavimą būtina pašalinti 
aiškinimo skirtumus ir kovoti su valstybių 
narių ir ūkinės veiklos vykdytojų 
patiriamais sunkumais suderinant 
skirtingas maisto produktų 
reglamentavimo teisės aktų nuostatas. Tai 
užtikrintų, kad visoje Europos Sąjungoje 
panašūs produktai būtų traktuojami 
vienodai ir visiems vidaus rinkos ūkinės 
veiklos vykdytojams, visų pirma MVĮ, 
būtų sudarytos vienodesnės sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Bendrieji ženklinimo reikalavimai 
nustatyti 2000 m. kovo 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų 
ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, 
derinimo1. Šie bendrieji ženklinimo 
reikalavimai paprastai turėtų būti taikomi 
tų kategorijų maisto produktams, kuriems 
taikomas šis reglamentas. Tačiau šiame 
reglamente prireikus taip pat turėtų būti 
nustatyti Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildantys reikalavimai arba nukrypti nuo 
jų leidžiančios nuostatos, kad būtų galima 
atsižvelgti į konkrečius šio reglamento 
tikslus.

(18) Bendrieji ženklinimo reikalavimai 
nustatyti 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams1. Šie bendrieji 
ženklinimo reikalavimai paprastai turėtų 
būti taikomi tų kategorijų maisto 
produktams, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Tačiau šiame reglamente 
prireikus taip pat turėtų būti nustatyti 
Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 nuostatas 
papildantys reikalavimai arba nukrypti nuo 
jų leidžiančios nuostatos, kad būtų galima 
atsižvelgti į konkrečius šio reglamento 
tikslus.



PA\887136LT.doc 9/19 PE478.334v02-00

LT

____________________ ____________________

1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. 1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.

Or. en

Pagrindimas

Nuo tada, kai buvo patvirtintas Komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl kūdikiams bei 
mažiems vaikams skirtų ir specialios medicininės paskirties maisto produktų, 2000 m. kovo 
20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo pakeista 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1169/2011 dėl 
informacijos apie maistą teikimo vartotojams.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvą 
1999/21/EB. Siekiant pritaikyti šiame
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų bei 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtis, atsižvelgiant į 
technikos ir mokslo pažangą ir į 
atitinkamus tarptautinius pasiekimus, taip 
pat nustatyti specialiuosius šiame 
reglamente nurodytų kategorijų maisto 
produktų sudėties ir informacijos apie 
juos reikalavimus, įskaitant Direktyvos 
2000/13/EB nuostatas papildančius 
ženklinimo reikalavimus ar nukrypti nuo 
tų nuostatų leidžiančias nuostatas ir 

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvą 
1999/21/EB. Labai svarbu, kad Komisija 
parengiamojo darbo etapu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygmeniu. Komisija, rengdama ir 
sudarydama deleguotuosius teisės aktus, 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų kartu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
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leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikatingumą, Komisija 
turėtų būti įgaliota pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
priimti teisės aktus. Labai svarbu, kad 
Komisija parengiamojo darbo etape
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygmeniu. Komisija, 
rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
teisės aktus, turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų kartu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas
Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį „įstatymo galią turintis teisės 
aktas gali deleguoti Komisijai įgaliojimus priimti visuotinai taikomus įstatymo galios 
neturinčius teisės aktus, papildančius ar iš dalies keičiančius neesmines įstatymo galią 
turinčio teisės akto nuostatas.“ Vis dėlto apibrėžčių pritaikymas siejamas su esminėmis 
įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatomis ir tai atlikti nereikėtų pavesti Komisijai. Taip 
pat žr. nuomonės referentės pateiktą šio pasiūlymo 2 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Atsižvelgiant į atitinkamą techninę 
ir mokslinę pažangą, reikėtų įgalioti 
Komisiją atnaujinti pagal šį reglamentą 
patvirtintus deleguotuosius aktus. Tai 
turėtų padėti paskatinti kūdikiams bei 
mažiems vaikams skirtų ir specialios 
medicininės paskirties maisto produktų 
sektoriaus inovacijas.

Or. en
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Pagrindimas
Nuomonės referentė pritaria Komisijos pasiūlymui nustatyti supaprastintą inovacijų 
procedūrą, kuri sudarytų sąlygas atnaujinti deleguotuosius aktus, jeigu rinkos ūkinės veiklos 
vykdytojai įrodo padarę mokslinę ir techninę pažangą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir 
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios paskirties 
maisto produktus ir įprastai vartojamus 
maisto produktus pagal taisykles, 
nustatytas Komisijos reglamente (EB) 
Nr. 41/2009 dėl maisto produktų, tinkamų 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
sudėties ir ženklinimo. Tokie teiginiai 
turėtų būti sudaromi kaip teiginiai apie 
maistingumą, kaip apibrėžta Reglamente
(EB) Nr. 1924/2006. Siekiant 
supaprastinimo šie teiginiai turėtų būti 
nustatomi tik pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1924/2006 ir atitikti jo reikalavimus. 
Būtina, kad techniniai pritaikymai pagal
Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006, susiję su 
teiginiais apie maistingumą „be glitimo“ 
ir „labai mažas glitimo kiekis“ ir jų 
vartojimo sąlygomis, kaip nustatyta pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 41/2009, būtų atlikti 
iki šio reglamento taikymo pradžios datos.

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir 
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios paskirties 
maisto produktus ir įprastai vartojamus 
maisto produktus pagal taisykles, 
nustatytas Komisijos reglamente (EB) 
Nr. 41/2009 dėl maisto produktų, tinkamų 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
sudėties ir ženklinimo. Neseniai 
patvirtintame Reglamente (ES) 
Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams numatyta, kad 
Komisija gali tvirtinti įgyvendinimo aktus, 
kuriais reglamentuojama savanoriškai 
teikiama informacija apie galimą ir 
nenumatytą alergijas arba netoleravimą 
sukeliančių medžiagų buvimą maisto 
produkto sudėtyje. Siekiant teisinės 
sistemos nuoseklumo ir supaprastinimo,
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011
Komisija turėtų būti įgaliota tvirtinti ir
įgyvendinimo aktus, kuriais 
reglamentuojama savanoriškai teikiama 
informacija apie tai, kad maisto 
produktuose nėra netoleravimą 
sukeliančių medžiagų, pvz., glitimo ar 
laktozės, arba kad maisto produktuose yra 
mažesnis šių medžiagų kiekis, taip pat 
panaikinti Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 41/2009. Būtina siekiant šio tikslo iš 
dalies pakeisti Reglamentą dėl 
informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams ir užtikrinti, kad iki šio 
reglamento taikymo pradžios datos 



PE478.334v02-00 12/19 PA\887136LT.doc

LT

Komisija patvirtintų būtinas įgyvendinimo 
nuostatas. Atitinkamame įgyvendinimo 
akte reikėtų išlaikyti teiginius apie maisto 
produktus „be glitimo“ ir „labai mažas 
glitimo kiekis“ ir jų vartojimo sąlygas, 
kaip šiuo metu nustatyta pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 41/2009, ir taip 
užtikrinti tokį pat vartotojų apsaugos lygį.

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo celiakija sergantiems asmenims skirtus maisto produktus laikyti įprastais 
maisto produktais, panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 41/2009 dėl maisto produktų, tinkančių 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, sudėties ir ženklinimo ir taikyti atitinkamiems teiginiams 
apie maisto produktus Teiginių apie maisto produktus reglamento nuostatas. Vis dėlto 
nuomonės referentė mano, kad teiginiams „be glitimo“ ir „labai mažas glitimo kiekis“ geriau 
taikyti Reglamentą dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriame jau numatyta 
patvirtinti specialias taisykles, pagal kurias reikėtų nurodyti, ar maisto produkto sudėtyje yra 
alergiją ar netoleravimą sukeliančių medžiagų.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Šiuo metu ES lygmeniu nenustatyta 
jokių specialių taisyklių, kuriomis būtų 
suderinama mažiems vaikams skirtų 
pieno produktų, t. y. pieno produktų, 
pateikiamų kaip itin tinkamų vaikams nuo 
vienų iki trejų metų, sudėtis, ženklinimas 
ir vartojimas. Šiuo metu rinkos ūkinės 
veiklos vykdytojai, vadovaudamiesi 
Pagrindų direktyvos nuostatomis, praneša 
apie kai kuriuos iš šių pieno produktų 
kaip apie specialios mitybinės paskirties 
maisto produktus, tačiau apie kitus 
nepraneša. Be to, nors kelios šių pieno 
produktų rūšys reklamuojamos kaip 
pagerintas pienas, trūksta pagrįstų 
mokslinių įrodymų, kuriais remiantis būtų 
galima teigti, kad, palyginti su įprastais 
pieno produktais, šių produktų maistinė 
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vertė arba vertė sveikatai didesnė. Šios 
aplinkybės – nesklandaus vidaus rinkos 
veikimo ir nevienodo vartotojų apsaugos 
lygio visoje Europos Sąjungoje priežastys. 
Siekiant ištaisyti šią padėtį, mažiems 
vaikams skirti pieno produktai turėtų būti 
reglamentuojami tik Reglamentu (EB) 
Nr. 1924/2006 ir atitikti jame nustatytus 
reikalavimus. Be to, Komisija, 
pasikonsultavusi su Europos maisto 
saugos tarnyba, turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl 
specialių nuostatų, susijusių su mažiems 
vaikams skirtų pieno produktų sudėtimi ir 
ženklinimu, reikalingumo ir pasiūlyti 
atitinkamas priemones.

Or. en

Pagrindimas

Currently, 'milk intended for young children' is not regulated under Commission Directive 
2006/141/EC or under Commission Directive 2006/125/EC. In order to secure a high level of 
protection for a group of particularly vulnerable consumers, it is of high importance that 
these products are regulated under Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health 
claims made on food. This would moreover ensure a more efficient functioning of the internal 
market in these milks. Furthermore, the Commission should examine the need for specific 
rules on the composition and labelling of such milks.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27b) Šiuo metu ES lygmeniu nenustatyta 
jokių specialių vadinamųjų labai mažai 
kalorijų turinčių dietinių maisto 
produktų, atitinkančių visą pakaitinę 
800 kcal dietą, sudėties, ženklinimo ir 
vartojimo taisyklių. Atsižvelgiant į galimą 
šių produktų pavojų sveikatai, labai mažai 
kalorijų turintys dietiniai maisto 
produktai turėtų būti vartojami tik 
prižiūrint medikams ir reglamentuojami 
pagal Komisijos direktyvą 1999/21/EB. 
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Vis dėlto reikėtų suteikti galimybę 
valstybėms narėms neleisti savo 
teritorijoje vartoti labai mažai kalorijų 
turinčių dietinių maisto produktų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu ES lygmeniu nenustatyta jokių specialių labai mažai kalorijų turinčių dietinių 
maisto produktų sudėties, ženklinimo ir vartojimo taisyklių, išskyrus 200–400 kcal energetinės 
vertės pakaitinius maisto produktus ir visos pakaitinės 800–1200 kcal dietos maisto produktus 
(labai mažai kalorijų turinčius dietinius maisto produktus). Kadangi nuo šiol šioms 
kategorijoms priskirtiniems maisto produktams turėtų būti taikomas Reglamentas dėl teiginių 
apie maistingumą ir sveikatingumą, labai mažai kalorijų turintys dietiniai maisto produktai 
dėl jų keliamo pavojaus sveikatai turėtų būti reglamentuojami pagal Komisijos direktyvą 
1999/21/EB dėl specialios medicininės paskirties dietinių maisto produktų. Vis dėlto valstybės 
narės turėtų turėti galimybę uždrausti savo teritorijoje vartoti labai mažai kalorijų turinčius 
dietinius maisto produktus.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
27 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27c) Pagal 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl
oficialios kontrolės, kuri atliekama 
siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar 
laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių1, valstybės 
narės, taikydamos rizika grindžiamą 
metodą, turėtų tikrinti, ar įmonės laikosi 
šio reglamento nuostatų ir pagal jį 
patvirtintų deleguotųjų aktų.
____________________

1 OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

Or. en

Pagrindimas
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ženklinimo ir fasuotų maisto produktų
apibrėžtys, nurodytos Direktyvos 
2000/13/EB 1 straipsnio 3 dalies a ir 
b punktuose;

b) fasuotų maisto produktų ir ženklinimo 
apibrėžtys, nurodytos Reglamento (ES) 
Nr. 1169/2011 2 straipsnio 2 dalies e ir 
j punktuose;

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su neseniai patvirtintu Reglamentu (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/13/EB.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 
15 straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo 
pažangą ir atitinkamus tarptautinius 
pasiekimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį „įstatymo galią turintis teisės
aktas gali deleguoti Komisijai įgaliojimus priimti bendro pobūdžio įstatymo galios 
neturinčius teisės aktus, papildančius ar iš dalies keičiančius neesmines įstatymo galią 
turinčio teisės akto nuostatas.“ Vis dėlto apibrėžčių pritaikymas siejamas su esminėmis 
įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatomis ir tai atlikti nereikėtų pavesti Komisijai.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fasuoti maisto produktai Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnio 1 dalyje nurodyti maisto 
produktai leidžiami tiekti mažmeninės 
prekybos rinkai tik kaip fasuoti maisto 
produktai.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Mažiems vaikams skirtas pienas

Iki 2014 m. balandžio 1 d. Komisija, 
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pasikonsultavusi su Europos maisto 
saugos tarnyba, pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl
specialių nuostatų, susijusių su mažiems 
vaikams skirtų pieno produktų sudėtimi ir 
ženklinimu, reikalingumo.
Atsižvelgdama į tos ataskaitos išvadas, 
Komisija:
a) nusprendžia, kad nereikia tvirtinti 
specialių nuostatų, susijusių su mažiems 
vaikams skirtų pieno produktų sudėtimi ir 
ženklinimu;
b) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 114 straipsnyje nustatyta tvarka 
pateikia visus galimus pasiūlymus dėl šio 
reglamento dalinių pakeitimų
ir
pagal 15 straipsnį iš dalies pakeičia 
atitinkamus deleguotuosius aktus, kad 
būtų įtrauktos specialios nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios nacionalinės sveikatos priežiūros institucijos, atrodo, abejoja, vadinamojo 
pagerinto pieno (arba pradedantiems vaikščioti vaikams skirto pieno) papildoma nauda 
ir (arba) mano, kad šiuose pieno produktuose yra per daug cukraus, kvapiųjų medžiagų ar 
mineralų, o kelios sveikatos srities specialistų asociacijos palankiai vertina sumanymą 
įtraukti šiuos pieno produktus į pradedančių vaikščioti vaikų dienos racioną. Todėl būtų 
naudinga gauti Europos maisto saugos tarnybos mokslinę nuomonę dėl poreikio įtraukti 
specialius šių pieno produktų sudėties ir ženklinimo reikalavimus į Komisijos deleguotuosius 
aktus dėl tolesnio maitinimo mišinių ar kūdikiams skirtų maisto produktų.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnio 1 dalyje nurodyti maisto 
produktai turi atitikti 7 straipsnio 
reikalavimus ir 9 straipsnio sudėties ir 
informacijos reikalavimus.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Be reikalo kartojami 7 ir 9 straipsniai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB ir 
Direktyvą 1999/21/EB bei į technikos ir 
mokslo pažangą, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius 
reglamentus, ne vėliau kaip iki [2 metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos]
pagal 15 straipsnį atsižvelgiant į:

Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB ir 
Direktyvą 1999/21/EB bei į technikos ir 
mokslo pažangą, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, ne 
vėliau kaip iki [2 metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos] pagal 15 straipsnį 
atsižvelgiant į:

Or. en

Pagrindimas

„Deleguotieji aktai“ yra sutarta standartinė formuluotė, kurią reikėtų vartoti kalbant apie 
tokio pobūdžio nuostatas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikydamasi 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgdama į atitinkamą 
technikos ir mokslo pažangą Komisija 
atnaujina 2 dalyje nurodytus 
deleguotuosius reglamentus pagal 
15 straipsnį.

3. Laikydamasi 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgdama į atitinkamą 
technikos ir mokslo pažangą Komisija 
atnaujina 2 dalyje nurodytus 
deleguotuosius aktus pagal 15 straipsnį.

Or. en
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Pagrindimas

„Deleguotieji aktai“ yra sutarta standartinė formuluotė, kurią reikėtų vartoti kalbant apie 
tokio pobūdžio nuostatas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011
36 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis (naujas)
Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dalinis 

pakeitimas
Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 
36 straipsnio 3 dalyje įterpiamas toks 
punktas:
„aa) informacija apie tai, kad maisto 
produktuose galbūt nėra netoleravimą 
sukeliančių medžiagų, pvz., glitimo ar 
laktozės, arba kad maisto produktuose yra 
mažesnis šių medžiagų kiekis;“

Or. en

Pagrindimas

Komisija siūlo laikyti celiakija sergantiems asmenims skirtus maisto produktus įprastais 
maisto produktais, panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 41/2009 dėl maisto produktų, tinkančių 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, sudėties ir ženklinimo ir atitinkamiems teiginiams apie 
maisto produktus taikyti Reglamentą dėl teiginių apie maisto produktus. Nuomonės referentė 
mano, kad teiginiams „be glitimo“ ir „labai mažas glitimo kiekis“ geriau taikyti Reglamentą 
dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriame jau numatyta patvirtinti specialias 
taisykles, pagal kurias reikėtų nurodyti, ar maisto produkto sudėtyje yra alergiją ar 
netoleravimą sukeliančių medžiagų.


